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Visste ni att det nu är 28 819 personer som arbetar inom Polisen, av
dessa arbetar 7 270 personer i Stockholm. Av samtliga anställda är 40 %
kvinnor och räknar man poliser så är andelen kvinnor 28 %.

I Västerort arbetar 799 personer.

Som en typisk hösttrend, så har inbrotten i distriktets kolonistugor ökat
och det verkar ske främst på kvälls och nattetid.

Torsdagen den 29 september är det en aktionsdag mot bedrägerier i hela
länet. Polis tillsammans med Försäkringsbolag/Larmtjänst och Polisens
volontärer kommer under dagen arbeta på strategiskt utvalda platser.
De kommer informera allmänheten om hur de kan skydda sig mot olika
typer av bedrägeribrott. Informationen i foldrarna som skall delas ut
sträcker sig från ung till gammal, foldrar som blir över kommer läggas
ut på offentliga platser, receptioner mm.

För Västerorts del kommer man stå uppställda i Solna Centrum mellan
12.00-19.00.



Allmän information om brottsutvecklingen i Västerort

Följande statistik avser de brott som är prioriterade i Västerort och som
kontinuerligt följs av distriktets operativa ledningsgrupp. Tidsmässigt
avses en fyraveckorsperiod för datumen 26/8 till 22/9. Detta avser enbart
anmälda brott i polisens register. Siffrorna inom parentes visar
genomsnittet för anmälda brott under motsvarande period de senaste
tre åren, 2007-2010.

misshandel utomhus 78 (84)
personrån 44 (36)
väskryckning 14 (12)
försök lägenhetsinbrott 19 (23)
fullbordade lägenhetsinbrott 63 (71)
försök villainbrott 7 (6)
fullbordade villainbrott 33(23)
våldtäkt utomhus 1(2)
sexuella ofredande 31 (26)
unga misstänkta (födda 92-99) 147 (182)
unga målsägare (Födda 92-99) 188(268)
trafikolyckor 104 (120)
rattfylleri 53
Drograttfylleri 43

Antalet misstänkta och utsatta ungdomar avser de ungdomar födda
920101-991231 och redovisas för var brottet är begått. Det vill säga,
ungdomarna kan ha begått eller utsatts för brott i ett annat område än
där de bor.

kontaktuppgifter

För kontakt med personer i ert närpolisområde se närpolisens sida
nedan. För kontakt med Polisen i icke akuta situationer ring 114 14. Om
det är en akut situation ring alltid 112.

Om ni har tips så ring Västerorts tipstelefon på 010-5630333. Det är en
telefonsvarare där ni lämnar ert meddelande och helst namn och
telefonnummer, men det går också att vara anonym.



närpolisens sida

allmän information om brottsutvecklingen i Bromma
NÄRPOLISOMRÅDE denna period

brottsstatistik 26/8-22/9

misshandel utomhus 14
personrån 4
väskryckning 0
försök lägenhetsinbrott 2
fullbordade lägenhetsinbrott 10
försök villainbrott 2
fullbordade villainbrott 6
trafikolyckor 19

Områden

01 Bromma kyrka - Norra Ängby
2 villa
02 Bromma flyg
0
03 Mariehäll - Ulvsunda
1villa, 1 lägenhet
04 Nockebyhov
0
05 Brommaplan - Riksby

Åkeslund
1 försök villa,1 lägenhet
06 Ulvsunda - Traneberg
2 villa+1 försök
07 Abrahamsberg - Nockeby

Ålsten
1 villa, 2 lägenhet
08 St Mossen - Alvik-

Äppelvik - Smedslätten
1villa, 2 lägenhet+1 försök
09 Södra Ängby - Blackeberg
1 villa+1försök, 1 lägenhet
10 Beckomberga - Eneby

Bällsta
0



Övrig information från närpolisen

Efter en helsvart sommar, ur inbrottssynpunkt, är vi nere på normal
nivå. Visserligen är ett inbrott ett för mycket men sommaren var inte
rolig.

Vid 2 tillfällen har det varit dubbelinbrott, det vill säga 2 inbrott i
samma port, samtidigt.

Vi i Bromma har haft besvär med mattförsäljare. Det är främst äldre
människor som blivit drabbade. Gärningspersonen har ringt och sagt
att målsäganden varit kund i affären och att målsäganden nu skulle
få en matta i present. Detta har hänt vid ett flertal tillfällen.

Det finns fortfarande några platser kvar till
grannsamverkansutbildningen den 19 oktober. Anmäl er på
Grannsamverkansbrevlådan.

Krav från grannsamverkan
Detta är de 3 grundbultarna i grannsamverkan

1. Märk dina ägodelar, fotografera dina värdesaker. Det hjälper dig
om olyckan är framme och du drabbas av inbrott. Förvara
värdesakerna på ett betryggande sätt. Använd gärna USB-minne.

2. För inventarieförteckning med tillverkningsnummer. Lär dina barn
att göra det från början så att de gör det direkt när dom flyttar
hemifrån.

3. Meddela din grannar när du åker bort och om någon annan ska bo i
din lägenhet/villa. Var vaksam, ring polisen om du känner att något
är fel.

Rekommendationer från närpolisen

Ni som bor i villa: Under sommaren var det ju ett flertal inbrott via
källarfönster. Detta kan lätt förebyggas genom att sätta bandjärn
med vagnsbult på in eller utsidan.
Se till att era fönsterkassetter är monterade på rätt sätt.

Ni som bor i lägenhet: Montera säkerhetsdörr.
Det finns nu möjlighet att montera kamera i trapphuset. Något
tillstånd behövs inte, men en anmälan till länsstyrelsen



ÖVRIGT

Eftersom jag har fått annan tjänst inom polisen är detta mitt sista
grannsamverkansbrev. Någon annan, på Bromma närpolis, kommer
att få göra detta. Jag tycker att det varit kul med kontakten med er.
Lasse Ström Inspektör Bromma närpolis.

kontaktuppgifter

För kontakt med Polisen i icke akuta situationer ring 114 14. Om det är
en akut situation ring alltid 112. Tips 010-56 30 333


